
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

zitting van woensdag 8 april 2020 om 09:30 u.

AANWEZIG

Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie 
Breye, Angelique Declercq, Schepenen

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD  / 

D-PUNT

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

1. CBS/2020/704 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring 

Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvragen tot een inname van het 
openbaar domein goed voor alle werken waarvoor eerst een advies van de politiezone Grensleie 
vereist is (alle gevallen die niet binnen *categorie 4 tot en met 6 vallen, en ook niet onder 
*categorie 2 en 3 vallen). 

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

2. ZONDER VOORWERP 

JURIDISCHE ZAKEN

JURIDISCHE DIENST

3. CBS/2020/692 | Rechtszaken en Betwistingen. Kennisname uitvoering vonnis. 

Samenvatting

Het schepencollege neemt kennis van de modaliteiten tot uitvoering van het vonnis  dd. 
25.02.2020.

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL



4. CBS/2020/702 | Goedkeuring aanstelling kabinetspersoneel via detachering. 

Samenvatting

Goedkeuring aanstelling kabinetsmedewerker via detachering met terugbetaling wedde aan 
onderwijs.

Besluit: Goedgekeurd

A-PUNT

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

5. CBS/2020/684 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - kennisname 

Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de aanvragen tot een inname van 
het openbaar domein, voor werken van *categorie 4 tot en met 6 (in de zin van artikel 1.11 van 
het M.B. van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de 
openbare weg), alsook voor werken van *categorie 2 en 3 (in de zin van artikel 1.11 van het M.B. 
van 7 mei 1999) waarbij minder dan de helft van de rijbaan wordt ingenomen en er een vrije 
doorgang wordt gevrijwaard van minstens 3 meter.

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

6. CBS/2020/448 | Verslag van de vorige zitting dd. 01 april 2020 

Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 01 april 2020.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

7. CBS/2020/671 | GASELWEST: Algemene vergadering dd. 23.06.2020. Te verwijzen naar de 
gemeenteraad. 

Samenvatting

GASELWEST
Algemene vergadering dd. 23.06.2020

Besluit: Goedgekeurd

VEILIGHEID

ECONOMAAT

8. CBS/2020/637 | Aankoop van elektrische dienstfietsen voor dienst Veiligheid en Samenleving 
via groepsaankoop Leiedal. Goedkeuring aankoop. 

Samenvatting

Aankoop van elektrische dienstfietsen voor dienst Veiligheid en Samenleving via groepsaankoop 
Leiedal. Goedkeuring aankoop.



Besluit: Goedgekeurd

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

9. CBS/2020/451 | Perszaken 

Samenvatting

In dit punt geven burgemeester en schepenen aan waarmee ze de komende dagen/weken naar 
de pers mee willen.

Zo is iedereen binnen het CBS op de hoogte van de gemaakte persafspraken.

De dienst Communicatie zorgt dan ism de bevoegde diensten voor de verdere afhandeling.

Besluit: Goedgekeurd

PATRIMONIUM

JURIDISCH DESKUNDIGE GGZ

10. CBS/2020/681 | Stedelijke begraaplaats Zandputstraat Menen. Gebouw bezinningsruimte. 
Vernieuwing ramen en deuren. Gunning. 

Samenvatting

De ramen en deuren van het gebouw bezinningsruimte op de stedelijke 
begraaplaats  Zandputstraat zijn aan vernieuwing toe. Offerte werd gevraagd aan 3 kandidaten. 
De gunning mag bij aanvaarde factuur (AF).

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

11. CBS/2020/687 | Takenpakket Riopact 2020 

Samenvatting

In het kader van de overeenkomst tussen De Watergroep & de stad ikv het beheer van het 
gemeentelijk rioleringsnet wordt door de dienst en Riopact elk jaar het takenpakket 
samengesteld.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

12. CBS/2020/685 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring 

Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvragen tot een inname van het 
openbaar domein goed voor alle werken waarvoor eerst een advies van de politiezone Grensleie 
vereist is (alle gevallen die niet binnen *categorie 4 tot en met 6 vallen, en ook niet onder 
*categorie 2 en 3 vallen). 

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT



OMGEVING

13. CBS/2020/673 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Meersweg, 8930 
Menen 

Samenvatting

De percelen AFD 5, sectie C, 591L en 591K, gelegen te Meersweg, 8930 Menen schrappen uit de 
gemeentelijke inventaris risicogronden. 

Het perceel AFD 5, sectie C, 589D, gelegen te Brun Cornet, 8930 Menen schrappen uit de 
gemeentelijke inventaris risicogronden. 

Besluit: Goedgekeurd

14. CBS/2020/679 | Schrappen perceel uit gemeentelijke inventaris risicogronden Dronckaertstraat 
609 

Samenvatting

Het perceel 34024 B 190 P 3, gelegen te Dronckaertstraat 609 schrappen uit de gemeentelijke 
inventaris risicogronden. 

Besluit: Goedgekeurd

15. CBS/2020/683 | Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Menen en de Provincie West-
Vlaanderen voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante 
thema’s. 

Samenvatting

Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Menen en de Provincie West-Vlaanderen voor 
uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s.

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

16. CBS/2020/629 | princiepsontwerp KMO-project Waterstraat 

Samenvatting

voorstelling princiepsontwerp KMO-site Waterstraat 

Besluit: Goedgekeurd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

17. CBS/2020/449 | Omgevingsvergunningsaanvragen 

Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

18. CBS/2020/664 | Verdeling/ruiling van percelen grond gelegen aan de Triloy te Rekkem, 
kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie C, percelen nrs. 438 en 421 d en een perceel 



grond aan de Triloy te Rekkem, kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie C, perceel nr. 
433 c - Dossier 1033 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen/ruiling van percelen grond gelegen aan de Triloy te Rekkem, kadastraal 
gekend onder de 5de afdeling, sectie C, percelen nrs. 438 en 421 d (lot 1 en 2 worden afgesplitst 
van het lot 3 en 4 ==> zie rood gearceerde deel) en een perceel grond aan de Triloy te Rekkem, 
kadastraal gekend onder de 5de afdeling, sectie C, perceel nr. 433 c  (lot 6 wordt afgesplitst van 
lot 5 ==> zie zwart gearceerde deel) - zie bijgevoegd opmetingsplan van Landmeter-expert 
Thomas Caesens opgemaakt te Kortrijk dd. 13/2/2020

Besluit: Goedgekeurd

19. CBS/2020/667 | Verdeling van percelen grond gelegen nabij de Ieperstraat (Tybersite) te 
Menen, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, percelen nrs. 315 p, 316 l, 318 a, 
343/03, 343 v 13 en 346 w - Dossier 1034 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van percelen grond gelegen nabij de Ieperstraat (Tybersite) te Menen, 
kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A, percelen nrs. 315 p, 316 l, 318 a, 343/03, 343 v 
13 en 346 w, zie bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

20. CBS/2020/680 | Verdeling van een eigendom met aanhorigheden en grond, gelegen in de 
Kortrijkstraat 381-385, gekend onder de 1ste afdeling, sectie D, perceel nr. 42 p 9 -Dossier 1036 

Samenvatting

Aanvraag tot het splitsen van een eigendom met aanhorigheden en grond, gelegen in de 
Kortrijkstraat 381-385, volgens kadaster één eigendom en gekend als handelshuis, gekend onder 
de 1ste afdeling, sectie D, perceel nr. 42 p 9 met een oppervlakte van 1695 m², gekend als lot 1 en 
lot 2 van het bijgevoegd opmetingsplan.

Besluit: Goedgekeurd

PROJECT LEIEWERKEN

OMGEVING

21. CBS/2020/669 | Projectregie Leiewerken. 

Samenvatting

Vraag van intercommunale Leiedal om akkoord te gaan om XXXXXXXX als externe te laten werken 
binnen de opdracht projectregie Leiewerken.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

ECONOMAAT

22. CBS/2020/674 | Leveren brandstoffen wagenpark voor stad en OCMW Menen Stad Menen - 
Goedkeuring PV voorlopige oplevering en vrijgave borgtocht 

Samenvatting



Leveren brandstoffen wagenpark voor stad en OCMW Menen Stad Menen - Goedkeuring PV 
voorlopige oplevering en vrijgave borgtocht

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

23. CBS/2020/450 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 08 april 2020 

Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 08 april 2020 voor een 
totaalbedrag van 103.412,93 euro.

Besluit: Goedgekeurd

24. CBS/2020/663 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1306 tot en met nr. 1307 
voor een totaalbedrag van 27.051,67 euro. 

Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 1306 tot en met nr. 1307 voor een 
totaalbedrag van 27.051,67 euro.

Besluit: Goedgekeurd

SPORT

ECONOMAAT

25. CBS/2020/672 | Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2019 - Goedkeuring PV voorlopige 
oplevering 

Samenvatting

Renovatie en onderhoud voetbalvelden 2019 - Goedkeuring PV voorlopige oplevering

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

26. CBS/2020/682 | Communicatie en overzicht ingezonden en geannuleerde evenementen 
omwille van de coronacrisis. 

Besluit: Dit agendapunt wordt verdaagd naar de zitting van 15 april 2020.

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

27. CBS/2020/631 | onderwijs: samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap de Leiebrug - 
periode 2020 - 2026. Te verwijzen naar de gemeenteraad. 

Samenvatting

onderwijs: samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap de Leiebrug - periode 2020 - 2026.

Besluit: Goedgekeurd



Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(get) Eddy Lust


